De hoogste prijs/prestatie-verhouding

dtm20050825 Reorder Nr.: MKT1511

Primera Technology is één van de grootste producenten van speciale
printers ter wereld. We hebben als bedrijfinmiddels al meer dan een
miljoen inkjetprinters, thermische printers en matrixprinters gebouwd.
U kunt er dus op vertrouwen dat uw nieuwe LX800 Color Label Printer
jarenlang zal meegaan. En het mooiste is, dat de LX800 uiterst
professioneel ogende resultaten levert voor een betaalbare prijs!

TECHNISCHE GEGEVENS
Afdrukproces:
Afdrukresoluties:

Inkjet
4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600
dpi
Afdruksnelheden:
Circa 2 inch (51 mm) per seconde voor zwart
Circa 1,5 inch (38 mm) per seconde voor
kleur + zwart
Circa 10 inch (25 cm) per seconde doorvoer
Inkt-cartridges:
PRI53335 kleur (CMY)
PRI53336 zwart op kleurstofbasis (Kd)
PRI53020 zwart op pigmentbasis (Kp)
Kleuren:
16,7 miljoen
Kleuraanpassing:
Z-Color™ Color Matching-software
Min. afdrukbreedte: .75 inch (19 mm)
Max. afdrukbreedte: 8,25 inch (210 mm)
Min. afdruklengte:
.75 inch (19 mm)
Max. afdruklengte:
24 inch (609 mm)
Typen media:
Drukgevoelige labels / etiketten op rol
Mediumdetectie:
Verplaatsbare doorzichtsensor voor gestanste
labels of reflectiesensor voor etiketten met
markeringsstrepen.
Printen op continu materiaal mogelijk. Lengte
software matig in te geven.
Voorraadrol:
6 inch (152 mm) maximumdiameter op een
kern van 3 inch (76 mm)
Inktniveau-alarm:
Berekent het aantal resterende afdrukken op
basis van het inktverbruik van de actuele
afdrukken (octrooi aangevraagd)
Indicatielampjes:
Power (aan/uit), Pause (pauze) , Ink (inkt)
Bedieningsknoppen: Pause (pauze), Feed (doorvoer), Stop/Cancel
(stop/annuleren)
Besturingssystemen: Windows XP/2000, Mac OS X 10.2 of hoger
Data-aansluiting:
USB 2.0
Minimale systeemeisen:
PC: Pentium® IV-computer of hoger,
512MB RAM, 5 GB ruimte op de harde schijf,
USB 2.0-aansluiting
Mac: 700 Mhz G4 of hoger, 512MB RAM, 5 GB
ruimte op de harde schijf, USB 2.0-aansluiting
LabelontwerpNiceLabel™ SE Primera Edition meegeleverd.
software :
Ook geschikt voor de meeste andere populaire
labelontwerpprogramma's
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Kijk eens wat u met de LX800 labelprinter
allemaal kunt maken!

Druk uw eigen kleurenlabels voor
kantoor, magazijn, fabriek of winkel!
U kunt nu overal en altijd schitterende kleurenlabels en etiketten in hoge resolutie
afdrukken. De nieuwe LX800-kleurenlabelprinter van Primera’s® werkt snel en
gemakkelijk. Met zijn spectaculaire afdrukresolutie van 4800 dpi en hoge
afdruksnelheid is de LX800 eenvoudigweg de beste industriële inkjetprinter voor
kleurenlabels ooit!
Uw labelontwerp mag foto's, illustraties, afbeeldingen en teksten in kleur bevatten,
evenals streepjescodes op drukgevoelige labels en etiketten. En het maakt niet uit of
u per dag slechts één label afdrukt,ofduizenden.

Professioneel resultaat

U hoeft geen genoegen meer te nemen met productlabels in lage
kleurenresoluties. De ongelofelijke 4800 dpi-afdrukresolutie van de
LX800 levert een beter resultaat dan nagenoeg alle andere 'ondemand' afdrukmethoden van dit moment.
Dankzij de vijfingebouwde afdrukresoluties kunt u altijd een
optimale combinatie van afdrukkwaliteit en -snelheid kiezen voor
uw toepassing. Maar wat u ook kiest, u produceert altijd heldere,
kleurrijke en professioneel ogende labels.
Alle combinaties van tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties zijn
mogelijk. En ook alle lettertypen die al op uw computer aanwezig
zijn, kunnen worden afgedrukt. Laat uw creativiteit gerust de vrije
loop.

Ruime keuze aan afdrukmaterialen –
ook waterbestendige labels zijn
mogelijk!
De LX800 kan op allerlei materialen afdrukken, waaronder glossy,
matte en semi-glanzende labels. U kunt ook op labels afdrukken,
opsynthetische stoffen, op
kettingformulieren, polyester
transparanten en zwak-klevende
materialen. Er is zelfs glossy
labelmateriaal leverbaar dat
uiterst watervast is. Perfect voor
product- en verpakkingslabels
die mogelijk worden blootgesteld
aan water, regen of sneeuw.
U kunt labelbreedtes afdrukken van 4 tot 20 cm breed en tot wel 60
cm lengte.
Er zijn twee soorten inkt leverbaar – op kleurstof- en pigmentbasis.
Zo kunt u altijd de perfecte combinatie van type inkt en ondergrond
kiezen voor uw toepassing.

Robuust ontwerp

Met zijn robuuste metalen frame en stevige metalen huis is de
LX800 niet alleen geschikt voor op kantoor, maar voelt hij zich ook
thuis in het magazijn ofop de bedrijfsvloer. Het labelmateriaal zit in
het printerhuis en is daarmee beschermd tegen vuil en stof. Zowel
de inktcartridges als het labelmateriaal is binnen een paar tellen te
vervangen.

Snel gebruiksklaar
Vanafde eerste installatie is de
LX800
bijzonder
gebruiksvriendelijk. De Windows
XP/2000-stuurprogramma's
regelen alle printerfuncties. De
labelontwerp-software
van
NiceWare™ en een rol
watervaste, glossy labels zijn bij
de levering inbegrepen. U kunt
uw eerste kleurenlabels al binnen
enkele minuten na het uitpakken van de printer afdrukken!

Waar voor uw geld

Tot nu toe waren eigen kleurenprinters voor labels zeer duur. Maar
nu maakt u schitterende kleurenlabels voor een fractie van de kosten
van andere labelprinters in kleur. En bovendien is de afdrukresolutie
van de LX800 veel groter dan die van thermische printers en van
andere inkjet-kleurenprinters. De LX800 biedt u de beste
afdrukkwaliteit voor delaagste prijs!

